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گفت و گو با مهندس عباس حسینی ،مدیر عامل شرکت نرم افزاری امن پرداز

تجربه ی امنیت پایدار

چندی پیش تصمیم گرفتیم با جناب آقای مهندس عباس حسینی ،مجازی انتخاب کرده است.
مدیر عامل شرکت نرم افزاری امن پرداز مصاحبه ای داشته باشیم .ایشان
علی رغم مشغله ی فراوانشان ،ما را پذیرفتند و پاسخ گوی پرسش هایمان • میزان پیشرفت شرکت را از زمان تاسیس ،چه مقدار می بینید؟ لطفا
بودند .پرسش هایی که نه تنها راه و منش شرکت امنپرداز را برای شما مقایسه ای کلی از زمان تاسیس تا امروز از حیث تعداد نفرات ،پروژه ها و
خوانندگان محترم بیان خواهد نمود ،بلکه به ما نیز شور و شعف بیشتری سرمایه ارائه می دهید ؟
برای ادامه ی این پروژه را داد و انرژی زائدالوصفی که ما را به تفکر در میزان پیشرفت شرکت از زمان تاسیس بسیار خوب بوده و این مقدار
مورد رسالت های شرکت وادار کرد.
حتی بیشتر از پیش بینی و تصورات ما بوده است .دلیل این پیشرفت
نیروهای قابلی بودند که برای همکاری با ما در شرکت فعالیت داشتند.
• شرکت امن پرداز چه زمانی و چگونه تاسیس شد و شروع به کار کرد؟
همچنین من در شروع این کار تنها بودم و شرکت را تنها و به اتفاق دو
ما از سال  1384فعالیت کاری خودمان را در امن پرداز شروع کردیم و نفر از اعضای خانواده ام ثبت کردم و هدف این بود که شرکا در طول کار
ثبت شرکت در سال  1383انجام شد .هسته ی اصلی تشکیل دهنده ی انتخاب شوند ،که همین اتفاق هم افتاد .در زمان تاسیس شرکت تعداد
امن پرداز افرادی بودند که پیش تر مسئولیت شبکه را در دانشگاه همکاران  5تا  6نفر بود که امروز امن پرداز قر یب به  100همکار خبره دارد.
شهیدبهشتی برعهده داشتند ،یعنی در واقع تخصص این افراد در این میزان رشد در حدود  8سال ،یعنی از سال  1384تا سال  1392رخ
زمینه ی پشتیبانی شبکه و شبکههای کامپیوتری بود .لذا اولین فعالیتی داده است.
که جهت ارتزاق شرکت و همچنین تامین مایحتاج و هز ینههای آن انجام
شد ،قرادادهای پشتیبانی بود و در نهایت هدف این بود که درآمد های • به طور کلی ساختار شرکت به چه نحوی است؟
حاصله از قراردادهای شبکه ای صرف تولید محصوالت نرم افزاری شود .ساختار و سازمانی که پادو یش در آن رشد کرد ،یک ساختار کامال دانش
همانطور که می دانید نرم افزار یک نیاز روز افزون جامعه ی بشری است؛ بنیان است و این محصول در محیطی فراگیرنده و خود آموز تولیدشده
در قرن  21هیچ صنعتی را نمی توان یافت که تولید کنندگان پیشرو آن از است .ما حتی سعی می کنیم تمام فعالیت های داخلی این سازمان را
نرم افزار بی بهره یا بی نیاز باشند ،بهعبارتی نرم افزار یک نیاز روز افزون و مبتنی بر  ITو خودکار کنیم .به طور مثال چندی پیش همکاران ،سامانه
اجتناب ناپذیراست .بحث امنیت در نرم افزار یک امر حیاتی و الزم االجرا ای نرم افزاری برای ثبت سفارش ناهار و پرداخت تهیه کرده اند .یعنی
است .همانطور که می دانید افرادی که دربخش امنیت هر حوزه ای کار تیم امن پرداز در این حد اهتمام دارد که کلیه ی فعالیت ها ،خودکار بوده
می کنند ،اصوال خبره ی آن فن می باشند ،زیرا که در امنیت باید ابتدا و به معنای واقعی کلمه  IT Baseباشد.
تمام ر یزه کاری های یک مسئله را دانست و با آن آشنا بود تا بتوان در مورد
امنیت و امن سازی آن زمینه فعالیت کرد .اصوال سوءاستفاده از یک • لطفا از چارت و کادر سازمان و بخش های مختلف آن اگر مایلید،
مطلب بسیار آسان تر از بهینه سازی آن است ،پس اگر شرکتی ادعا کند توضیحی بدهید.
که قفلی را امن می کند ،باید در مقابل تمام حمالت و ضربه ها مصونیت به صورت کلی تیم ما از ساختاری مناسب برای توسعه ی نرم افزار
کافی را ایجاد نماید.
تشکیل شده است که در این تیم افرادی با مسئولیت های طراحی،
بنابراین "شرکت نرم افزاری امن پرداز" ،شرکتی است نرم افزاری که امنیت تحلیل و معماری مشغول هستند .افراد دیگری وظیفه ی مستند سازی
در حوزه ی نرم افزار را به عنوان هدف و مامور یت خود در حوزه ی فضای ساخت یک محصول نرم افزاری را بر عهده دارند .تیم های دیگری
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مسئول تست و کنترل کیفیت محصول می باشند .تیم پشتیبانی نیز
از جمله تیم های مهم در رابطه با سرو یس هایی که به مشتر یان ارایه
می شود ،است .همچنین با توجه به نوع محصولی که در حال تولید
می باشد ،تیم فنی به نفرات متخصص ،تیم ها و گروه های کاری مرتبط
و متخصص هر فعالیت تفکیک می شوند .مدیر یت کل ،امور مالی ،امور
بازرگانی و خدمات می باشند.
تمام هدف ما این است که حدالمقدور و به صورت مستمر نسبت به
بهبود فرآیند های کاری و ارتباطات فی ما بین تیمها و واحد ها اقدام
کنیم و این مهم را عامل اصلی گسترش و توسعه ی محصول چه از بعد
فنی و چه از بعد تجاری آن میدانیم.
• چه شد جرقه ای در ذهنتان ایجاد شد که آنتی ویروس بسازید و از
کجا این پروژه آغاز شد؟ علی الخصوص با توجه به حضور شرکت های
خارجی سازنده ی آنتی ویروس  ،تا چه اندازه این مقدار موفقیت را پیش
بینی می کردید ؟
پروژه ی آنتی ویروس از این رو پروژه ی انتخابی ما بود که گمان می کردیم
بازار مناسبی را در داخل کشور دارد .بازار کشور ما یک بازار دولتی است،
یعنی اگر دولت متقاضی یک محصول باشد می شود گفت آن محصول
در بازار حرفی برای گفتن دارد .نیازی روز افزون در خصوص بهره مندی
از یک ضدبدافزار بومی در بدنه ی نظام شکل گرفت و به این دلیل این
گز ینه را به عنوان پروژه پذیرفتیم و در آن سرمایه گذاری کردیم .دالیل
دیگری که ما را به این سمت سوق داد عبارتند از:
شرکت های خارجی آنتی ویروس در بازار ایران سابقه یخیلی خوبی ندارند و متاسفانه سابقه ی خیانت به مشتری در
کارنامه شان ثبت شده است .امروزه هر شهروند ایرانی می داند که بنا
به دالیل سیاسی آنتی ویروس های خارجی خود را در سوءاستفاده از
اطالعات محق میدانند و محدودیتی در این زمینه برای خودشان قائل
نیستند.
همچنین تجربه نشان داده که این شرکت ها بسیاری ازبدافزار هایی که به عنوان یک جنگ  افزار مجازی مشهور شده اند را با
مقاصد سیاسی ترکیب کرده اند و عمدا آن ها را شناسایی نکرده که به
کار بران ایرانی ضربه وارد کنند.
اما در هر صورت انتخاب ما در خصوص تولید آنتی ویروس ملی،
یک انتخاب تجاری است ،یعنی تصور می کنیم که سود مناسبی
را به همراه دارد .البته تولید برای هر کشوری فوایدکوتاه مدت یا میان
مدت و دراز مدت مختلفی دارد .مسائلی که تاکنون ذکر شد از دسته
مسائل کوتاه مدت یا میان مدت بود .تسلط بر فن آوری آنتی ویروس،
تسلط بر یکی از فن آوری های پایه در حوزه ی امنیت اطالعات است
که به عنوان یک بستر می توان از آن استفاده نمود .موفقیتی که امروز و
در این مرحله در بحث پروژه ی ضد ویروس کسب کرده ایم ،معطوف
به گذر از چالش ها و مشکالت فن آورانه بوده است و این بدان معنا
است که ما به فن آوری های الزم برای تولید فنی محصول رسیده ایم.
قسمت عمده ای از بازار پسندی یک محصول به بازخورد ها و نظراتی که
مشتر یان منتقل می کنند بازمی گردد که درنهایت باعث پسند مشتری
می شود .اما موفقیت بازرگانی محصول هنوز به دست نیامده و این خود
مستلزم داشتن سیاست های بازرگانی و تبلیغاتی درست است .ورود
مناسب محصول به بازار ،کسب اعتماد مشتر یان و موارد متعدد دیگر،
در بازار سازی نقش مناسبی می تواند داشته باشد.
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بودن پادو یش برای کابران خانگی دالیل مختلفی دارد .اول اینکه
ما در بازاری زندگی می کنیم که برای اصلی ترین محصوالت مثل
سیستم عامل ،محصوالت کاری مثل آفیس و نرم افزار های عمومی پولی
پرداخت نمی کنیم .حال پرداخت پول برای نرم افزاری که روی یک
پالت فرم رایگان می نشیند کمی غیرمنطقی است .دوما به دلیل عدم
رعایت کپی رایت ،محصوالت رقبای خارجی در ایران رایگان یافت
می شود و اینکه ما خود محصولمان را رایگان ارائه کنیم ،عاقالنه تر به
نظر می رسد.
سوم نفعی که این طرح برای شرکت دارد این است که وقتی محصول
مدنظر به دست کاربران خانگی می رسد با نظرات و بازخوردهایی که به
ما اعالم خواهد شد کمکی به بهبود خواهدکرد .یعنی این خود یک تست
عمومی همگانی برای محصول خودمان خواهد شد ،راهی که دقیقا تمام
تولید کنندگان محصوالت بزرگ در دنیا رفته اند.
و اما نکته ی چهارم که از سایر نکات مهم تر هم هست ،اینکه
آنتی ویروس ها با استفاده از یک فن آوری به اسم پردازش ابری اقدام به
مراقبت از بدافزار  ها و تهدیدات جدید می کنند .این موضوع هم بدون
اینکه آنتی ویروس توز یع عمومی شده باشد عمال امکان پذیر نیست ،به
عبارتی ما تا در بدنه ی فضای مجازی یک کشور حضور نداشتهباشیم،
نمی توانیم از وضعیت ویروس ها و تهدیدات و مشکالت ناشی از آن ها
مطلع شویم .بنابراین حسن دیگر این طرح برای شرکت این است که
می تواند منبع بسیار مناسبی برای کشف مخاطرات و تهدیدات روز
جامعه ی  ITکشور باشد.
• آیا پادویش در رقابت با بقیه آنتی ویروس  ها است؟ به چه نحوی و با چه
چشم اندازی به رقابت با سایر شرکت ها خواهد پرداخت؟
ما پادو یش را با دید کامال رقابتی طراحی کردهایم .یعنی ما در طراحی
و معماری مان ،محصولی با قابلیت رقابت کامل و پتانسیل های فنی
باالتر از محصوالت مشابه برنامه ریزی کردیم و در این سمت نیز در حال
حرکت هستیم.
تجربه نشان می دهد که یک شرکت آنتی ویروس برای حصول موفقیت
نیاز به سابقه ای با بازه ی 10الی 15ساله دارد و حداقل باید به مدت 5
سال در بازار حضور داشته باشد .با توجه به این مطلب که ما هنوز به
صورت رسمی وارد بازار نشده ایم ،بنابراین با یاری خداوند برنامه ای بین
 5الی 10ساله برای فراگیرشدن و موفقیت پادو یش پیش بینی می کنیم.
• از افتخاراتی که شرکت و نخبگانتان کسب کرده اند ،برایمان بگویید.
به غیر از محصوالتی که امن پرداز موفق به تولید آن شده است ،شرکت
افتخارات نسبتا ز یادی در حوزه ها ی فنی داشته است .عمده ی
محصوالتی که ما تولید کرده ایم ،یا برای بار اول داخل کشور تولید
شده بود و یا هم تراز این محصوالت ،محصول دیگری تا به حال در
کشور نداشتیم .بنابراین اولین و مهم ترین افتخار ما این است که سعی
می کنیم خود را از نظر فنی در تراز شرکت های درجه ی یک دنیا تعر یف
کنیم .البته این امر از نظر تجاری بسیار سخت است و همه ی عوامل نیز
تنها در دست ما نیست.

• بدترین اتفاقی که به زعم شما می تواند برای شرکتتان بیفتد چیست؟
بدترین اتفاقی که ممکن است برای شرکت بیفتد تغییر فرهنگ سازمانی
آن است که عامل اصلی خالقیت تیم ها و یک فرهنگ سازنده و تولید
محور می باشد .مهمترین عامل موفقیت یک موجودیت حقوقی که
• اصال چرا پادویش بخریم؟
یک شخصیت منحصر به فردی را نیز تداعی می کند ،این است که
اگر منظور کابران خانگی است ،ما می گوییم نیازی به خر ید پادو یش روح سازمانی آن سالم ،مثبت ،پیش رونده و مستعد ارتقا و رشد باشد.
نیست ز یرا ما آن را به صورت رایگان در اختیارتان قرار داده ایم .رایگان خروجی خوب و باکیفیت یک مجموعه ،نشاندهنده ی ورودی خوب و
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در نتیجه رفتار با کیفیت یک سازمان است و همیشه بهترین محصوالت
را بهترین شرکت ها تولید می کنند؛ که این "بهترین شرکت ها" قطعا
در وهله ی اول ،در بعد داخلی و سازمانی از بهترین ها هستند .این
مهم ترین مسئله ای است که باید همیشه هم از آن مراقبت کرد .هرچند
مسائلی مانند مشکالت مالی ،فضای بد کسب و کار و اتفاقات مالی
می تواند تهدیدات بزرگی را برای شرکت بوجود آورد ،اما این تهدیدات
با توان مندی و بنیه ی مالی شرکت درصد ر یسک کمتری را به خود
اختصاص می دهد و شرایطی پیش می آید که می توان به تیمها گفت
که تا سال دیگر هم اگر پروژه ای نداشته باشیم ،مشکل خاصی ایجاد
نخواهد شد ،تا تیمها با آسودگی خاطر به ادامه ی پروژه بپردازند .بنابراین
بزرگترین مسئله برای یک شرکت این است که سازمان از درون پوسیده
و پوک شود که باید نسبت به این موضوع بسیار هوشیار بود و مراقبت
کرد.

• و یک سوال کمی اختصاصی  ،برایتان پیش آمده که به ورشکستگی
فکرکنید؟ و چگونه بر این حس غلبه می کنید؟
حقیقت این است که نه بنده و نه هیچ شخصی مشابه بنده که قدم
در این راه گذاشته ،هرگز به شکست فکر نکرده است .اصوال شکست
و ورشکستگی قبل از هر چیزی یک امر ذهنی است ،یعنی انسان
خود می پذیرد که چه زمانی شکست خورده است .بنابراین ما هرگز به
ورشکستگی فکر نخواهیم کرد ،که متعاقب آن حسی به وجود بیاید که
بخواهیم بر آن غلبه کنیم .اما واقعبینی و توجه به شرایط ایجاب می کند
که مجموعه را از نزدیکشدن به پرتگاه و یا انجام کارهای پرخطر دور کنیم
و پیش بینی مناسبی را برای آینده داشته باشیم که تضمین های حداقلی
را برای پرسنل و کلیه ی کسانی که با امن پرداز در ارتباط هستند و حتی
مشتر یان به ارمغان بیاور یم .نکته ی بسیار مهم این است که شرکت باید
بتواند به میزانی از ارزش مندی برای مشتر یانش برسد که مشتر یان خود
نتوانند قطع خدمات شرکت را تاب بیاورند ،در این صورت خود آن ها
هیچ گاه نمی گذارند که شرکت به ورشکستی برسد .همان گونه که در
طول دوره ی کاری ما هم بارها به مشکالت مالی خیلی ز یاد برخورده
بودیم ،اما از بین مشتر یان ما افرادی بودند که خدمات و محصوالتمان
را پیش خر ید کردند و با سرمایه گذاری هایی به این نحو ،باعث شدند
که از آن بحران عبور کنیم و در طول دوران همکاری به عنوان یک همکار
استراتژ یک و یک شر یک بیبدیل برای هم تبدیل شدیم.
• به کسانی که میخواهند کسب و کاری پژوهشی را شروع کنند ،چه
توصیه هایی دارید؟
به این عزیزان پیشنهاد می کنیم که هدف خود را در این مسیر بر ارائهی
خدمت صادقانه و ارتقاء سطح کیفی محصوالت یا خدماتی که ارائه
می دهند ،متمرکز کنند و همچنین صرفا جنبه های مالی را برای خود
هدف گذاری نکنند ،زیرا که کار پژوهشی پروسه ای دارد که می بایست
در آن عالقهی خدمت به مردم را در وجود خود داشته باشیم و گرنه در
نیمه های راه قطعا به بن بست خواهیم رسید.
• و در آخر اگر بخواهید ایرانی ها را متقاعد به خرید پادویش کنید
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...
همانطور که گفتیم پادو یش فعال به صورت رایگان در اختیار مشتری های
خانگی قرار گرفتهاست ،پس نمی گوییم که پادو یش را بخر ید؛ از آن ها
خواهش می کنیم که به عنوان یک محصول رایگان از آن استفادهکنند
و مطمئن باشند که این محصول به لطف خداوند و با همت هم وطنان
به زودی محصولی جهانی می شود که باعث افتخار همه ی ایرانی ها
خواهد شد .استفاده ی رایگان آن ها از این محصول بهترین کمک برای
توسعه ی این نرم افزار ضد بدافزار است.
همچنین از آن ها می خواهیم که توجه داشته باشند محصولی را
استفاده می کنند که هنوز چند ماه از عمرش نگذشته است و در مقایسه
با محصوالتی که چندین و چند سال از عمرشان می گذرد ،به سن
و تجربه ی این کودک نو پا و این تیم جوان توجه کنند و به ما فرصت
دهند و توجهکنند که این محصول ،محصولیست که  %100در داخل
کشور طراحی ،معماری و ساخته شده است ،لذا ما هیچ محدودیتی در
ارائه ی مولفه های آن از جهت توسعه و همچنین ویژه سازی هایی برای
نیاز های ایرانیان ندار یم.
تصور من درمورد مشتر یان سازمانی هم این است که تجربیات ناموفق
آن ها در استفاده از محصوالت خارجی دلیل مکفی می باشد که به
سمت استفاده از یک محصول داخلی حرکت کنند و قطعا هنگام
تنها ماندن در مواقع بحران ،حضور یک شرکت داخلی که از فن آوری
الزم برای حمایت آن ها برخوردار است ،میتواند کمک بزرگی به حساب
بیاید.
همچنین به توز یع کنند گان محصوالت خارجی عرض می کنم که ما
صمیمانه از آن ها دعوت می کنیم با شرایط مشابه فروش محصوالت
خارجی ،حاضر به همکاری با آن ها هستیم .سیاست کلی ما درعرضه ی
محصوالت خصوصا آنتی ویروس ،عرضه از طریق نمایندگی های فروش
هست و نه عرضه ی مستقیم؛ بنابراین نمی خواهیم حضور یک آنتی
ویروس بومی را محملی برای مونوپل شدن و انحصار محصول در بازار
تلقی کنند.
اعتقاد قلبیام این است که ایرانی ها وقتی به این باور و درک برسند که
این محصول قابل رقابت ،و دارای کیفیت مورد انتظار آن ها است ،قطعا
با تعصب و غیرت ایرانی از این محصول حمایت می کنند و تصور من بر
این است که غالب مشتری های ما به این سمت حرکت خواهند کرد.
ما وظیفه ی خودمان می دانیم که در یک رقابت سالم در بازار ،همواره
حضور داشته باشیم و با حول و قوه ی الهی به انتخاب اصلی کار بران در
ایران و در سایر کشور ها تبدیل شویم.
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تحلیلی بر بد افزار گامارو

این پوشه های خطرنا ک...
مقدمه ای بر کرم Gamarue
این بدافزار نوعی کرم است که از طریق درایو قابل حمل ،خود را منتشر
می کند و با دانلود نسخه ی جدیدی از خود به روز می شود .در درایو
قابل حمل ،پوشه ای بدون نام و با آیکونی مانند آیکون همین درایو
توسط این کرم ساخته شده و تمامی محتویات درایو قابل حمل،
به این فولدر انتقال داده می شود؛ سپس یک فایل میانبر با نام و با
آیکون این درایو ایجاد می شود .در روبروی نام ،اندازه ی این درایو در
پرانتز به نمایش در می آید که کاربر برای دسترسی به فایل ها ناچار
به اجرای این میانبر شود و با اجرا ،عالوه بر نمایش دادن فایل هایی
که در پوشه بدون نام قرار دارند ،کرم نیز برروی سیستم اجرا گردد.
این بدافزار دارای فایل  DLLبا پسوند  *.fat ,*initیا *.nil ،*.fat32
و ...بوده و فایل های دیگری نیز با نام های  desktop.iniو Thumbs.db
با ویژگی های مخفی ،سیستمی و فقط خواندنی در مسیر درایو قابل
حمل ایجاد می نماید.
مراحل اجرای کرم Gamarue
• اجرای لینک ( )*.lnkتوسط کاربر جهت مشاهده ی محتویات
درایو قابل حمل
• بارگذاری فایل  dllبا استفاده از Rundll32
• استفاده از فایل  desktop.iniبه منظور بارگذاری کد اصلی (این
فایل می تواند بصورت رمز شده باشد)
• دانلود فایل  Thumbs.dbبعد از نصب درایو قابل حمل به سیستم و

ذخیره ی آن در این درایو
• ساخت پوشه ای با نام های  Temp،TMp،MSIدر درایو اصلی
( )Rootو استخراج فایل اجرایی  trustedinstaller.exeاز درون فایل
فشرده شده ی thumbs.db
• اجرای فایل Trustedinstaller.exe
• ایجاد فایلی جدید با نام  msiexec.exeدر مسیر  tempکاربر و
درون پوشه ای که نام آن تصادفی می باشد
• کپی کردن فایل  TrustedInstaller.exeبا نام تصادفی و با پسوند
 .tmpدر مسیر  tempکاربر([)]Random_name.tmp
• خواندن مکرر از فایل  >Random_name>.tmpو ذخیره بر روی بافر
خود و کد کردن محتویات
• ساخت مقداری با نام " "Imagebaseبرای محتویات کد شده فایل
 TrustedInstallerو در کلید HKCU\Software
• پاک کردن فایل >Random_name>.tmp
• اجرای فایل msiexec.exe
فرآیند msiexec
عملکرد یکی از فرآیند ها ی معروف این است که ( wuauclt.exeدر
سیستم عامل  32بیتی) یا ( Svchost.exeدر سیستم-عامل  64بیتی)
را به صورت یک فرآیند  suspendایجاد کرده و سپس کد رمزگشایی
شده خود را به فرآیند ایجاد شده تزریق می کند( .این تکنیک اولین
بار در بدافزار  Duquاستفاده شد)
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فرآیند  Wuauclt.exeیا Svchost.exe
کپی کردن فایل  msiexec.exeبا نامی تصادفی در مسیر  tempسیستم
به شرح ز یر:
• ساخت مقداری با نام عددی ،به صورت تصادفی و با مقدار مسیر فایل
فوق ،در کلیدی با آدرس \HKLM\software\microsoft\windows
 currentversion\Policies\Explorer\Runجهت بقای بد افزار
• اگر نسخه های جدیدی از فایل های خود موجود باشد ،برای
دانلود کردن آن ها به سرور های زیر متصل خواهد شد و مقادیری با
نام های  Imagebase ،DOS_STUBو IMAGE_FILE_HEADER
در کلید رجیستری  HKLM\Software\Microsoftبرای فایل های
دانلود شده می سازد .ولی اگر نتواند به این سایت ها متصل شود و
نسخه های جدید خود را دانلود کند ،برای محتویات فایل های خود
این سه کلید را تولید خواهد کرد:
*****http://a.s***.in/mzbnx
*****http://b.s***.in/smob
*****http://c.s***.in/suhqk
و با اتصال به سایت های زیر قصد دانلود فایل اجرایی را خواهد داشت
که پس از دانلود فایل آنها را اجرا خواهد کرد.
http://hzm****.biz/ldr.php
http://hzm****.in/ldr.php
http://hzm****.ru/ldr.php
http://hzm****.com/ldr.php
http://hzm****.nl/ldr.php
عالوه بر این موارد باید اشاره کرد که در نسخه های جدید ،این کرم
همزمان پردازه پدری را به پردازه های  wuauclt.exe , svchost.exeو به
پردازه دیگری تزریق می کند و عملیات یکسانی همچون پردازه های
 wuauclt.exe , svchost.exeرا انجام می دهد .دلیل مهمی که دو پردازه
بصورت همزمان از پردازه پدر ایجاد می شوند ،بقای آنهاست .بنابراین
اگر یکی از این دو پردازه به هر دلیلی توسط سیستم یا کاربر پایان یابد،
دیگری دوباره آن را بوجود خواهد آورد.
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(VMware،VirtualBoxو…) مقایسه می کنند.
• به دست آوردن نام هارد دیسک از رجیستری و مقایسه آن با سه رشته
 ،vmwa,vbox,qemuکه وجود شبیه سازهای مجازی را تشخیص
می دهد.
• استفاده از کد اسمبلی  RDTSCکه با استفاده از این دستور و محاسبه
تاخیر اجرای آن پی به اجرای بد  افزار در محیط شبیه ساز مجازی می برد
(اجرای این دستور اگر در محیط شبیه ساز مجازی باشد ،زمان اجرای
آن باالتر از معمول خواهد بود)
• در صورتیکه این بدافزار از حضور  Virtual Machineآ گاهی یابد ،عالوه
براینکه از آلوده کردن درایو قابل حمل امتناع می نماید ،روند اجرای خود
را به صورتی تغییر می دهد که کار اصلی مخرب کرم انجام نشود .در
نهایت روال خود را به صورت زیر تغییر خواهد داد:
• به سایت  http://suck****.inمتصل می شود تا بتواند فایل Thumbs.
 dbجدید را دانلود کند.
• روی پورت  16415برای دانلود فایل یا گرفتن دستور منتظر می ماند.
• مشخصات سیستم میزبان را گرفته و پس از کد کردن ،آنرا به سایت های
زیر ارسال می کند.
http://bdcr****.nl/in.php
http://xdqz****.ru/in.php
htp://orzdw****.in/in.php
http://ana****.su/in.php
http://somi****.ru/in.php
http://ygiud****.in/in.php
گفتنیاست که تحلیل گامارو توسط تیم تحلیل بدافزار شرکت نرمافزاری
امنپرداز و در آزمایشگاه بدافزار پادو یش انجام گردیدهاست.
شما نیز برای دیدن تحلیلهای بیشتر ثبتشده توسط گروه تحلیل
امنپرداز میتوانید به سایت پادو یش مراجعه نمایید.

روشهای جلوگیری از تحلیل
در برخی نسخه ها از این روال به شرح زیر استفاده می کنند :
• پردازه های در حال اجرا ،سیستم را رمز نموده و آن را با نام های
رمز شده ی نرم افزارهای مانیتور ینگ و شبیه ساز های مجازی
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آیا " "Viberهک شد ؟!
یکی از زیردامنه های معروفترین برنامه رایگان گفت و گوی گوشی های هوشمند یعنی "وایبر  "Viber:توسط
ارتش الکترونیکی سور یه  -SEA-هک شد .به گفته ی این گروه  ،تنها بخشی از پایگاه داده وب سایت این
برنامه هک شده است.
این گروه به کاربران این برنامه پیشنهاد نموده است که برنامه را در گوشی های خود غیرفعال نمایند  ،ز یرا
شرکت " "Viberتمامی کاربران خود را استراق سمع می نماید و همچنین آدرس  IPو شماره ی تلفن هر کار بر
را داخل پایگاه داده خود ذخیره می نماید .پس از وقوع این حمله  ،شرکت " "Viberبه تمامی کار بران خود
اعالم نمود که داده های این شرکت ایمن می باشد .آنها این حمله را بدین گونه توضیح داده اند که تنها
وب سایت پشتیبانی " "Viberمورد حمله قرار گرفته بود  ،که به دلیل حمله فیشینگی( )Phishingاست که بر روی یکی از کارمندان " "Viberصورت
گرفته بود .همچنین این نوع حمله  ،امکان دسترسی به دو سیستم را داده است:
-2سیستم پشتیبانی ادمین
-1پنل پشتیبانی کاربر
و اطالعات از یکی از این دو سیستم ارسال گردیده است.
نکته مهمی که در اینجا مطرح می باشد این است  ،که اثبات شود هیچ داده حساسی افشاء نگردیده و پایگاه های داده " "Viberهک نشده
است .به گفته این شرکت اطالعات حساس و خصوصی کاربران در سیستمی امن نگه داری می شود  ،که از طریق اینگونه حمالت قابل دسترسی
نمی باشد .به عالوه این شرکت اعالم نمود که در حال بازنگری سیاست های خود به منظور حصول اطمینان از عدم تکرار این گونه حوادث در آینده
می باشند.

پیگیری تلفن همراه خاموش
آژانس امنیت ملی ایاالت متحدهی آمر یکا بیان نموده است که قادر به ردیابی تلفن همراه حتی در صورت
خاموشی آن می باشد .این تکنیک که پیشتر توسط این آژانس کشف شده بود ،در  20جوالی 2013توسط
خبرگزار ی ها اعالم گردید.
یکی از کارشناسان امنیت اعالم نمود که تلفن های همراه هوشمند در زمان خاموشی ،به صورت %100
خاموش نیستند و تنها با خارج نمودن باتری آن می توان اطمینان حاصل کرد که خاموش شده اند .همچنین
بهترین راه به منظور ردیابی یک تلفن همراه خاموش ،جاگذاری تراشه در داخل باتری تلفن می باشد که در
صورت خاموش بودن تلفن همراه نیز این تراشه روشن بماند .البته در این حالت ،تلفن همراه قابل پیگیری
نیست و فقط تراشه قابل پیگیری می باشد.
اما تلفن های همراه قدیمی در صورت خاموش بودن ،به صورت  %100خاموش نمی شوند .به عنوان مثال زمانی که یک تلفن همراه قدیمی خاموش
می شود ،به دلیل وجود یک پردازنده که هر  10دقیقه باال می آید امکان در یافت پیام کوتاه وجود دارد اما امکان در یافت تماس تلفنی ندارد.
بدین ترتیب این فرضیه که تلفن های همراه خاموش قابل پیگیری هستند با توجه به نوع تلفن همراه متفاوت می باشد.

خطر در کمین کاربران برنامه TOR
شرکت  Freedomwebکه خدمات میزبانی وب را برای سرو یس های  Torفراهم می نمود  ،متوقف گردید.
دلیل توقف شبکه ی این شرکت به دلیل اتهاماتی است که به مالک این شرکت –ار یک مارکس– وارد شده
است.
کاربران این سرو یس ها اعالم نموده اند که کپی های موجود مرورگر  Torکه اکثر افراد از آنها استفاده
می نمایند ،آلوده به کد های مخرب جاوا اسکریپت می باشد .الزم به ذکر است که در نسخه های قدیمی
مرور گر  ،Torجاوا اسکریپت غیرفعال بوده ،اما این ویژگی به دلیل استفاده  ی ز یاد در مرورگر فعال شده
است .این آسیب پذیری ،برای مرورگر فایرفاکس در سیستم عامل و یندوز و جهت به خطر انداختن هویت
کاربران صورت گرفته است.
الزم به ذکر است که این آسیب پذیری برای شناسایی افراد متخلف توسط پلیس فدرال به کار می رود.
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 Plugxو تحلیل آن در آزمایشگاه بدافزار پادویش
 Plugxابزاری برای دسترسی از راه دور به سیستم آلوده یا همان  RATاست که نویسندگان بدافزار با استفاده
از آن به دزدی اطالعات حساس کاربران پرداخته و سیستم را تحت کنترل خود درمی آورند .این بدافزار از
طریق ایمیل منتشر می شود و برای نصب شدن در سیستم ،از شکاف های امنیتی برروی نرم افزارهایی چون
 pdfو  officeو در نمونه های جدیدتر از خود  IExplorerاستفاده می نماید.
به گفته ی آزمایشگاه بدافزار پادو یش ،این بدافزار با اجراکردن و استفاده از فایل امضا شده توسط شرکت های
شناخته شده ،به بارگذاری کدهای مخرب خود می پردازد Plugx .در پردازه های قانونی تزر یق انجام داده تا
به صورت پنهانی به اجرای کدهای مخرب خود بپردازد .این بدافزار با اتصال به سرور ،دستوراتی را در یافت
کرده و با استفاده از ماژول های خود ،به اجرای این دستورات می پردازد.
علی رقم تمام این هوشمندی ها ،این بدافزار تا کنون در نسخه ی آزمایشی می باشد ،پس آمادگی در یافت نسخه ی تکمیل شده ی آن را داشته
باشید!

بدافزار ها در سیستم کنترل پاسپورت استانبول
سیستم کنترل پاسپورت فرودگاه بین المللی آتاتورک استانبول ،چندی پیش مورد حمله سایبری قرار گرفته
بود .این در حالیست که این حمله بر روی فرودگاه های دیگر ترکیه نیز تاثیر گذاشته است.
خبرگزاری های محلی اعالم نموده اند که سیستم کنترل پاسپورت فرودگاه سبیها -"Sabiha"-دراستانبول از
کار افتاده  ،که علت آن بد عمل نمودن یکی از سیستم ها گزارش شده است .
مسئوالن امنیت شبکه های کامپیوتری فرودگاه معتقدند که سیستم ها توسط بدافزارها آلوده گشته اند .البته
تا کنون هیچ گروهی و یا شخصی به عنوان مسئول این اتفاقات معرفی نگردیده ،هرچند اخیرا گزارش های
دیگری نیز مبنی بر این نوع حمالت منتشر گردیده است.

پایان " "XPپس از  13سال ...
چندی پیش ،مایکروسافت به کاربران و یندوز  XPهشدار داد درصورتیکه پیش از آور یل  2014به استفاده از
این سیستم عامل پایان ندهند ،با آسیبپذیریهایی روبرو خواهند شد که هرگز ترمیم نمی شود .این هشدار
که آخرین هشدار در کمپین دوساله متقاعد کردن کاربران برای کنار گذاشتن و یندوز  XPاست ،مشابه
هشداری است که  SANSمبنی بر این پیشبینی منتشر نمود ،که هکرها آسیبپذیریهای شناسایی شده
و یندوز  XPرا تا زمانی که مایکروسافت پشتیبانی این سیستم عامل را قطع کند ،نگاه خواهند داشت و پس
از آن اقدام به سوء استفاده از این آسیبپذیریها بر روی سیستمهای محافظت نشده خواهند کرد.
انتظار می رود در اولین ماهها پس از آوریل  2014با عرضه بهروز رسانیهای امنیتی مایکروسافت ،مهاجمان
این بهروز رسانیها را مهندسی معکوس کرده و آسیبپذیریها را کشف نموده و بر روی و یندوز  XPتست کنند .در صورتیکه و یندوز  XPنیز
این آسیبپذیریها را داشته باشد ،مهاجمان تالش خواهند کرد کد سوء استفاده کننده از این آسیبپذیریها را در و یندوز  XPتولید کنند .از
آنجاییکه از آن پس هیچ بهروزرسانی امنیتی برای و یندوز  XPعرضه نخواهد شد ،این آسیبپذیریها همواره اصالح نشده باقی خواهند ماند.
مهندسی معکوس اصالحیهها یک روش معمول مورد استفاده محققان امنیتی و مجرمان سایبری است .زمانی که اصالحیهای عرضه میشود،
هکرها میتوانند با مقایسه ی کد نسخههای بهروز رسانی شده و بهروز نشده ،تغییرات را شناسایی کنند .به این ترتیب محل وقوع آسیبپذیریها
مشخص میشود .در نهایت آنها میتوانند از این اطالعات برای بررسی وجود این آسیبپذیریها در و یندوز  XPاستفاده کنند.
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مدیریت امنیت اطالعات
بخش سوم

در شماره های پیشین به تعر یف مفهومی کلی از سیستم مدیر یت
امنیت اطالعات  ،بیان مراحل آن و سپس تفضیل مرحله ی اول سیستم
مدیر یت امنیت اطالعات پرداخته شده است.
در این شماره به مرحله ی دوم سیستم مدیر یت امنیت اطالعات
پرداخته می شود.
فاز اجرا :
در فاز طرح  ،راهنمایی هایی در جهت پیاده سازی ، ISMSبا توجه به
اقدامات پیاده سازی در فاز اجرا  ،تولید می گردد .هسته ی اصلی فاز
اجرا  ،پیاده سازی نتیجه ی طرح مقابله با خطر و از فرآیند های مدیر یت
ر یسک می باشد  .استاندارد های  ISO 27002و  ، ISO 27001راهنمایی
در جهت پیاده سازی کنترل های امنیتی ندارد   .اما استاندارد ISO 2700
مورد استفاده و اجرای مدل  PDCAبه منظور ایجاد  ،طرح ریزی ،پیاده
سازی و اجرای  ، ISMSراهنمایی هایی را به همراه جزییات بیان نموده
است.
پیاده سازی طرح مقابله با خطر با تعیین سیاست هایی آغاز می گردد.
مواردی همچون چگونگی پیاده سازی سیاست ها و اینکه چه مواردی
در پیاده سازی آنها به کار برود  ،در استاندارد بیان گشته است.
 .1طرح مقابله با خطر
طرح مقابله با خطر در ابتدا خطرات موجود در سازمان را مشخص نموده
و سپس مسئولیت های سازمانی به منظور مقابله با آنها را بیان می نماید.
همچنین این طرح نقش ها و مسئولیت ها را در ایجاد استراتژی مدیر یت
خطر  ،اقدامات مدیر یتی در تبدیل استراتژی ها به تاکتیک ها ،نظارت،
کنترل و گزارش فعالیت های مدیر یتی شرح می دهد .
نوشتن سیاست هاسیاست  ISMSو سیاست های سازمانی به اهمیت امنیت در سازمان

اشاره می نماید  .اولین قدم در فاز اجرا توسعه و ایجاد سیاست هایی
برای کنترل امنیتی می باشد  .الزم به ذکر است که این سیاست ها هیچ
کنترل امنیتی خاصی را شناسایی نمی نماید .اما سیاست های ایجاد
شده باید به گونه ای باشد که تمامی کنترل های  ISOرا تحت پوشش
قرار می دهد .
الزم به یادآوری می باشد که سیاست های مقرر شده باید واضح ،کوتاه
و قابل پیاده سازی بوده و همچنین تمامی کنترل های  ISOدر آن قابل
مشاهده باشد .
 .2انتخاب و پیاده سازی کنترل ها
به منظور انتخاب و پیاده سازی کنترل های مناسب ،از استاندارد ISO
 27002به عنوان قالب و راهنما استفاده می شود  .در این مرحله دالیل
انتخاب و عدم انتخاب کنترل ها به تفکیک ذکر می گردد و نتیجه ی
این اقدام سند  SOAاست   .در انتخاب کنترل ها توجه به این نکته که
" چه ویژگی خاصی از این کنترل را سازمان نیاز دارد؟ " ضروری است .
 .3آ گاهی و آموزش
به طور کلی فرآیند آموزش شامل آ گاهی  ،ادراک و استفاده می باشد.
همچنین انسان ها آغاز به دانستن چیزی نمی  کنند که از آن آ گاهی
ندارند  .اما آ گاهی این کمبود را از بین می برد.
آ گاهی امنیت دانشی در مورد امنیت فراهم می نماید .زمانی که افراد
یک سازمان این موضوع را به درستی درک کنند  ،بیشتر به امنیت و نقش
خود در این موضوع توجه می نمایند .با استفاده از این مهارت ها ،افراد در
اقدامات و فعالیت های خود به امنیت اهمیت داده و آن را پیاده سازی
می نمایند.
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جمع آوری اطالعات در
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آزمون نفوذپذیری
بخش سوم

در آزمون نفوذپذیری اولین گام پس از برنامه ریزی  ،جمع آوری
اطالعات می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در پایان این
فاز ،نقشه ای کامل از شبکه ی هدف بدست می آید .همچنین آزمون
کننده قادر به شناسایی سیستم های موجود در شبکه می باشد.
جمع آوری اطالعات به دو صورت انجام می پذیرد :غیرفعال و فعال.
در جمع آوری اطالعات به صورت غیرفعال ،آزمون کننده سعی
در جمع آوری اطالعاتی درباره هدف بدون ارتباط مستقیم با آن را
دارد .همچنین با توجه به هدف از آزمون نفوذ  ،آزمون کننده سعی در
جمع آوری اطالعاتی مانند مالکیت سازمان هدف  ،مکان و محل آن ،
مکان شبکه و سیستم های آن را دارد.
در جمع آوری اطالعات به صورت فعال ،آزمون کننده به هدف متصل
می گردد .هدف از جمع آوری اطالعات بدین طریق به این دلیل
می باشد که درک بهتری از هدف به دست می آید  .به عنوان مثال
می توان به مشخص شدن نوع و تعداد سیستم های موجود در سازمان
هدف اشاره کرد.
در ادامه هر یک از این روش ها به تفصیل توضیح داده شده اند:

 جمع آوری اطالعات در مورد هدف ،توسط موتورهای جستجو جستجو در گروههایی که شامل کارمندان سازمان هدف می باشد جستجو در وب سایت های شخصی کارمندان سازمان هدف جستجو در آرشیو سایت سازمان هدف به منظور جمع آوریاطالعات
 جستجو در گروه های خبریدر پایان این مرحله  ،آزمون کننده اطالعات با ارزشی در مورد شبکه ی
هدف و بدون داشتن اطالعاتی در مورد آن به دست می آورد .

• جمع آوری اطالعات به صورت فعال
در این مرحله آزمون کننده اطالعاتی در مورد شبکه هدف به دست
می آورد .مواردی که از این طریق بدست می آیند به شرح ز یر است:
 اطالعات در مورد  : DNSاین اطالعات کمک به شناسایی نسخهسرور  BINDهدف می کند .همچنین آزمون کننده با برقراری ارتباط با
سرور  DNSهدف ،می تواند اطالعات بسیاری را جمع آوری نماید.
 حساب های پست الکترونیکی :در صورت وجود سرور پستالکترونیکی بر روی هدف ،آزمون کننده قادر به تهیه لیستی از کار بران
آن بوده و در حمالت همچون حمله  brute forceو مهندسی اجتماعی
• جمع آوری اطالعات به صورت غیرفعال
در طول این مرحله  ،اطالعات مختلفی که ممکن است به شبکه می تواند از آن ها استفاده نماید .
هدف مرتبط نباشد در مورد هدف بدست می آید  ،از جمله میتوان به  -نقشه برداری شبکه :به منظور بدست آوردن شبکه هدف ،آزمون
اطالعاتی در مورد کارمندان سازمان هدف  ،نوع فعالیت و کسب و کار کننده نیاز به شناسایی تمامی دستگاه های داخل شبکه ی هدف
دارد .در این حالت ،اینکه وسایل داخل شبکه چه هستند اهمیت
سازمان هدف و مکان و محل آن اشاره کرد.
جمع آوری اطالعات به صورت غیرفعال از طریق زیر صورت می گیرد :ندارد و شناسایی تعداد سیستم ها دارای اهمیت می باشد.
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